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De Karmse: een donders mooi feest
De dorpswinkel komt er, dankzij vrijwilligers!
Zonnebloemactie
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Een warme zomer

Het mooie idee om zonne
bloemen
voor de zorg te telen kon
alleen
maar vorm krijgen dankzij
al
die vrijwilligers die hielpe
n met
zaaien, plukken en bezorg
en.
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Het was een warme zomer. Niet alleen omdat er
35 graden op de thermometer stond, vooral ook
omdat Lettelenaren elkaar warm ondersteunden in moeilijke tijden. Daarvoor woon je in een
dorp met een hechte gemeenschap!
Warm was het ook op de Karmse. Nou ja, op de
Karmse? Geen kermisterrein te bekennen. Zoals
overal in Nederland in deze tijden vierde Lettele
haar jaarfeest online. Online? Nou ja, grotendeels online. Her en der kwamen we versierde
fietsen tegen, of een platte wagen met een band
erop, of kinderen in hun mooiste kleren, klaar
om naar de disco te gaan. Uit verschillende
tuinen klonk geschaterlach en er hing een walm
van heerlijke bakluchten. En alles op 1,5 meter
afstand! (nou ja, alles?).
Wat kunnen we anders dan onze voorgangers
van de SECL op deze plaats complimenteren en
hartelijk bedanken? Het was echt tof!
We staan aan het begin van een nieuw seizoen
en van een jaar waarin er veel staat te gebeuren
in Lettele. Plaatselijk Belang geeft een indrukwekkende opsomming van de ontwikkelingen:
de bestuurlijke vernieuwing van Plaatselijk
Belang, de uitkomsten en het vervolg van de
enquête ‘Wonen en woon-zorgcombinaties’, de
energietransitie, de dorpswinkel, steun aan
Dorpsarchief Lettele, ontwikkelingen rondom
de kerk en de vrienden van St. Nicolaas, het
masterplan Lettele, woningbouw en voorzieningen Lettele. Plaatselijk Belang laat weten
dat haar bestuur is gegroeid met drie personen.
Naar verluid hebben zich nog twee kandidaten
aangemeld. Dat is heel mooi. Plaatselijk Belang
kan de versterking van haar gelederen goed
gebruiken in deze tijd met zoveel belangrijke
zaken op de agenda. We wensen ze vooralsnog
veel werklust en succes.
Vanuit De Letter zullen we de ontwikkelingen
natuurlijk volgen. Wij proberen onze taak zo
goed mogelijk te doen: het informeren van
Lettele. Dat geeft me de gelegenheid om nog
maar eens te zeggen dat we daar jouw hulp,
beste lezer, goed bij kunnen gebruiken. Lees dit
als een oproep om bij te dragen aan De Letter,
op welke manier dan ook: foto’s, commentaren, verhalen en aankondigingen. Je kunt ons
vinden op redactie.deletter@gmail.com.
Namens de redactie,
Wilma Schepers
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Het is gelukt!

Vrijwilligers gaan de
winkel runnen
De winkel is definitief behouden voor het dorp. Er hebben zich voldoende vrijwilligers
aangemeld om te starten, de gemeente is akkoord en de koopovereenkomst is intussen
getekend. Kortom, de kogel is definitief door de kerk: de winkel in Lettele blijft open!

DOOR NANNE DORREN

De dorpswinkel blijft behouden, of beter
gezegd: de winkel komt terug. Want sinds
Ronald en Everlien op 1 augustus definitief
zijn gestopt, moeten we het wel even zonder
winkel stellen. ‘Maar dat is dus tijdelijk!’ zegt
Victor Munster, voorzitter van de Stichting
Dorpswinkel Lettele.
Hoe tijdelijk? ‘Daar durf ik geen harde uitspraak over te doen,’ houdt Victor wat slagen
om de arm, ‘want er moet nog veel gebeuren.
Maar ik durf heel voorzichtig de hoop uit te
spreken dat we nog voor het eind van het jaar
weer boodschappen in het eigen dorp kunnen
doen.’

‘Het wordt geen Spar, Attent
of Lekker Makkelijk.’
Verbouwing
Doorslaggevend is wanneer water, gas, internet en elektra gesplitst, opnieuw aangesloten
en gekeurd kunnen worden. Met name voor
het keuren daarvan zijn er lange wachttijden.
Een team bouwers uit het dorp staat al klaar
om in samenwerking met aannemer en installateur, de rest van de verbouwing op te pakken. Tom Meijerink, Theo Scholten en René
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Oosterwijk hebben zich bereid verklaard om
die klus te klaren, samen met nog andere vrijwilligers. Als het pand (inclusief de nutsbedrijven) is gesplitst, verbouwd en afgewerkt,
kan er een clubje met de inrichting en indeling aan de slag. De voorbereidingen daarvoor
lopen nu natuurlijk al.
Eigen smoel
We krijgen dus weer een winkel, maar dat
wordt geen Spar, Attent of Lekker Makkelijk.
Het bestuur van de winkel (zie kader) heeft
zich georiënteerd en is op bezoek geweest in
twee dorpswinkels in vergelijkbare dorpen in
Groningen (Sauwerd en Oldehove). Alles afwegende is ervoor gekozen niet aan te sluiten
bij een bestaande keten. Victor: ‘We gaan voor
een winkel met een eigen smoel. We zullen
het basisassortiment afnemen van de groothandel, maar daarnaast bieden we ook ruimte aan lokale voedselproducenten. Kwaliteit
staat voorop. En gezelligheid!’
Die gezelligheid, die hangt natuurlijk ook van
de bedrijfsleider af. Die moet er samen met de
vrijwilligers voor zorgen dat mensen graag in
de winkel komen. En dat zit wel goed, want
daar wordt Betsie Leerkes voor ingehuurd.
(Zie elders op deze pagina.) Zij wordt verant-

woordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen in
de winkel en – samen met bestuurslid Gemma
Daggenvoorde – het aanspreekpunt voor de vrijwilligers.
Een eigen naam
Een winkel met een eigen smoel, verdient ook
een eigen naam, vindt het bestuur. Victor: ‘Die
willen we niet als bestuur verzinnen, we hopen
op goede ideeën uit het dorp. Voor het leukste

idee, loven we een ludieke prijs uit, dus kom
maar op met die namen!’
Namen kunnen tot 1 oktober worden ingestuurd
naar dorpswinkel@lettele.nl.

‘Een winkel met een eigen smoel,
verdient ook een eigen naam.’

Wie doet wat?
Het winkelpand is eigendom van
de Stichting Lingeveen, de winkel
wordt gehuurd door de Stichting
Dorpswinkel Lettele. De Stichting
Lingeveen is een initiatief van Jan
Daggenvoorde.
De Stichting Dorpswinkel Lettele wordt bestuurd door Victor Munster (voorzitter), Jeroen

Leuvenink (contacten met leveranciers) en Gemma Daggenvoorde (personeelszaken/vrijwilligers).
Het bestuur legt de dagelijkse uitvoering in handen van Betsie Leerkes
(bedrijfsleider), Tom Wiggers (bestellingen) en Jan Daggenvoorde (administratie).
Het dagelijkse werk zal door vrijwilligers worden uitgevoerd.

Er hebben zich al veel vrijwilligers
aangemeld (meer dan 40!). Maar
er zijn meer vrijwilligers welkom.
Je kunt je aanmelden via dorpswinkel@lettele.nl. Laat alsjeblieft
even weten wat je zou willen doen
en op welke dagdelen je beschikbaar bent.
Wil je eerst meer weten? Bel met
Gemma 06 209 51 649.
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Welkom bij
Autovakmeester

WAGEMANS
Wim Wagemans
Eigenaar

• Vakmeester in alle merken
• Onderhoud & reparatie
• APK-keuring
• A-merk onderdelen
• Schadeherstel & softwarediagnose
• Behoud van fabrieksgarantie

WAGEM

Bathmenseweg 21, 7434 PW Lettele
T 0570-551603
M 06-57714745
Wim Wagem
E info@wimwagemans.nl
www.wimwagemans.nl
www.wagemans.adautobedrijf.nlEigenaar

Bathmensewe
T 0570-55160
E info@wimw
www.wagema
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‘Dit is toch een prachtige uitdaging’

De winkel is er óók voor
de gezelligheid

Betsie Leerkes meldde zich aan als vrijwilliger voor de dorpswinkel, maar werd door het bestuur gestrikt als ‘eerste aanspreekpunt
voor de vrijwilligers’. Zo’n aanspreekpunt is heel hard nodig als de
winkel gaat draaien. Het bestuur kan immers niet dagelijks op de
werkvloer zijn, en de vrijwilligers kun je niet aan hun lot overlaten.
DOOR WILMA SCHEPERS

‘Die gezelligheid [...] dat zit wel goed,
want daar wordt Betsie Leerkes voor
ingehuurd’, schrijft Nanne op de vorige
pagina. ‘Nou, nou,’ zegt Betsie als ze
dit leest, ‘ik hoef niet zo nodig op de
voorgrond hoor.’
Nee, op de voorgrond hoeft ze niet,
maar Betsie krijgt wel een speciale rol
in de dorpswinkel. Ze wordt het eerste
aanspreekpunt voor de vrijwilligers
en ze wordt de ‘ogen en oren’ van het
bestuur. Door regelmatig in de winkel
te zijn en samen te werken met de vrijwilligers, kan zij het reilen en zeilen
van de winkel in de gaten houden. Het

bestuur is afhankelijk van iemand die
overziet hoe de winkel loopt en die van
wanten weet.
Betsie weet van wanten. Ze werkte
elf jaar in de super van Ronald en
Everlien. ‘Daar heb ik altijd met veel
plezier gewerkt’, vertelt ze. ‘Het zijn
prettige mensen om mee samen te
werken en ze gaven me veel vrijheid
en vertrouwen.’
Steentje bijdragen
‘Ieder doet zijn ding’, zegt Betsie. ‘De
een zit in het bestuur, de ander is vrijwilliger en ik hou van gezelligheid en

daar draag ik graag mijn steentje aan
bij. Ik krijg een nul-uurcontract met
een maximum van 16 uur per week en
ik stel me voor dat ik er in het begin
wat vaker zal zijn, omdat alles nog georganiseerd moet worden. Misschien
loopt het na een tijd zo goed, dat het
helemaal niet meer nodig is, dat ik
er regelmatig ben. We gaan het zien.
Alles gaat in overleg met het bestuur
en met de vrijwilligers natuurlijk.’
‘Ik zie de winkel vooral als “maatschappelijke gezelligheidsplek”.
Natuurlijk moeten de mensen ook hun
boodschappen komen doen in de winkel, anders heeft die geen bestaansrecht. Maar er komt een koffiehoek
en ik zie het voor me dat mensen niet
alleen binnenkomen voor hun boodschappen, maar ook voor een praatje.’
Alle leeftijden
Betsie: ‘De dorpswinkel is er niet
alleen voor de ouderen. In Lekker
Makkelijk zag ik mensen van alle
leeftijden. Ook kinderen. Ik hoorde
ouders zeggen hoe fijn ze het vinden
dat ze hun kind op de fiets om een
boodschapje kunnen sturen. Dat is
niet alleen makkelijk voor de moeders,
het is ook goed voor de kinderen. Die
leren zelfstandig te zijn. Dat kan in een
dorp, omdat iedereen een beetje oplet.
In een stad als Deventer kan dat al niet
meer.’
Aan Betsie zal het niet liggen, die heeft
er enorm veel zin in. ‘Het is echt mijn
ding’, zegt ze. ‘Ik ben er voor de vrijwilligers en voor de klanten natuurlijk.
Maar het is vooral belangrijk dat de
vrijwilligers mij weten te vinden, als
ze iets niet weten of een steuntje in
de rug nodig hebben. Ik vind het een
prachtige uitdaging en ik weet zeker
dat we er iets moois van gaan maken
voor het dorp. Ik ga ervoor!’
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Klassenfoto uit de oorlog

75 jaar na de
Tweede Wereldoorlog
Dit jaar viert Nederland 75 jaar bevrijding. In het
Dorpsarchief Lettele zijn verschillende verhalen te
vinden uit het laatste oorlogsjaar. Daaruit heeft het
Dorpsarchief Lettele de laatste maanden verschillende bijdragen geput.
Nu ook de capitulatie van Japan 75 jaar achter ons
ligt, wordt het tijd dit herdenkingsjaar af te sluiten.
Dit is onze laatste bijdrage over de oorlog.
DOOR JOSÉ DISSELHORST EN HENK HAVERKAMP

Een paar jaar geleden heeft het
Dorpsarchief Lettele een groot aantal verhalen opgetekend van dorpsgenoten die als kind of tiener de
oorlog hebben meegemaakt. Alle
verhalen bij elkaar geven een bijzondere inkijk in die oorlogsjaren. Voor
de één begon de oorlog geruisloos:
‘Ineens was het oorlog’. De ander zag
de bezetter die 10de mei 1940 in groten getale door het dorp rijden.
De eerste oorlogsjaren verliepen
relatief rustig voor Lettele en de
buurtschappen daaromheen. Ja, de
maaltijden werden ook hier op het
platteland soberder, dat komt in alle
verhalen naar voren, maar honger
geleden is er niet. Hier niet. Wel ging
alles op de bon, van luxe was geen
sprake. Geen beschuit meer, geen
koekjes, geen suiker. Ook klompen
en schoenen waren niet zonder bon
te krijgen, net als kleding, wol, stof-
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fen en garen. De zorgen van de ouders werden zeker gevoeld.
Gevechten in de lucht
Grote indruk hebben de overvliegende bommenwerpers gemaakt
die avond na avond in formatie naar

Duitsland vertrokken. En overdag
de gevechten in de lucht tussen de
bezetter en de Engelse jachtvliegtuigjes. Bij de VGLO school (de klassen 7 en 8) was er een schuilplek in
het bos gemaakt waar de leerlingen
en onderwijzend personeel beschutting zochten als het ernaar uitzag
dat er een vliegtuig neer zou storten.
In september 1943 bestond de Sancta Mariaschool 5 jaar. Ondanks de
oorlog was er toch gelegenheid om
klassenfoto’s te maken. Een jaar later was het anders. In het najaar van
1944 werden in Lettele de scholen
gevorderd en alle leerlingen moesten vanaf die tijd thuis blijven. Er
kwam inkwartiering in diverse huizen in het dorp en in december zou
iedereen in de omgeving geconfronteerd worden met de narigheid van
de V1. Het zou nog maanden duren
voordat de bevrijding kwam. De kinderen zouden pas na de bevrijding
weer naar school gaan.

Voor u gelezen: Geen grip meer
DOOR JEANNET TIBBEN

Geen grip meer; Oorlog in Lettele is de titel van een boek
geschreven door Marion Kogelman-Bloo. Marion baseerde
haar boek op het oorlogsdagboek geschreven door haar
oma, Marie Groot Koerkamp uit Lettele. Was het ooit haar
bedoeling om deze woorden te laten lezen door de na haar
komende generaties? Of was het schrijven in het dagboek
een poging om nog enigszins grip te krijgen in deze moeilijke tijd waarin mensen in Nederland zelf zo weinig te bepalen hadden?
Beeldend wordt beschreven hoe er steeds minder mogelijk
is in de jaren van de oorlog. De regels van de bezetters worden steeds strenger en er blijft steeds minder ruimte over
voor eigen initiatief en voor het leven zoals men het voor
10 mei 1940 gewend was. Niet alleen wordt er ingeperkt
hoe mensen moeten leven en denken, maar ook worden
steeds meer goederen en dieren afgenomen door de Duitse
bezetter. Zelfs de tijd wordt aangepast aan de Duitse tijd:
40 minuten gaat de klok vooruit waardoor een Midden-Europese tijd ontstaat. De zomertijd blijft gedurende de
winter gehandhaafd. Het leven van alledag wordt steeds
moeilijker, goederen en eten zijn soms nog wel te koop,
maar tegen woekerprijzen en het wordt lastig om een lekkere maaltijd op tafel te zetten. Ook neemt de angst toe dat
mannen en zonen moeten gaan werken voor de Duitsers.
Gedreun en dreiging
Met de komst van de V1-startbaan bij Lettele wordt de situatie nog gevaarlijker. Het brengt veel gedreun met zich
mee en er is de dreiging dat een V1 niet goed opstart en
neer zal storten. Ook levert het gevaar op, omdat de geallieerden vanuit de lucht de V1-baan willen vernietigen.
Vluchtelingen uit het westen van het land komen richting
Lettele, op zoek naar voedsel en veiligheid. De collaborerende Nederlanders, zoals binnen de NSB, worden steeds
fanatieker tegenover. hun landgenoten. Tegen het einde
van de oorlog gaan de Duitse soldaten zich brutaler gedragen en beginnen voorraadkasten en kelders volop te
plunderen zonder zich te bekommeren om de plaatselijke
bevolking.
Begin april 1945 breken de gevechten in alle hevigheid los
rondom Lettele. Op 9 april is het zover: de Duitsers zijn
gevlucht en de Canadezen rijden met hun tanks door het
dorp, de bevrijding is een feit.

Marion Kogelman-Bloo toont de pas gedruikte boeken.

Dat het daarna nog lange tijd moeilijk is om het leven van
voor de oorlog weer te hervatten, is duidelijk. Goederen
blijven nog lang op de bon en schaars. Bij de laatste gevechten zijn meerdere huizen in vlammen opgegaan en
is vee omgekomen. Het gaat tijd kosten om alles weer op
orde te krijgen, maar de mensen hebben hun vrijheid terug.
Het boek Geen grip meer; Oorlog in Lettele geeft een goed
inzicht in de jaren van de oorlog en hoe Marie Groot Koerkamp deze ervaren heeft. Voor iedereen die meer wil weten over het leven van alledag in die tijd is dit boek beslist
een aanrader.

Het boek Geen grip meer,
geschreven door Marion Kogelman - Bloo, kost
€ 10,00 en is te koop bij de
firma Roesink (Lettele), de
firma Liphorst (Lettele),
Bruna (Raalte) of rechtstreeks te bestellen bij
Marion Kogelman (www.
marionkogelmanbloo.nl
of 0618291938).

Tentoonstelling en boekpresentatie gaan niet door
Het dorpsarchief en de herdenkingsgroep 4/5 mei hebben na overleg besloten om de tentoonstelling en de bijeenkomst naar
aanleiding van de tweede druk van Geen grip meer; Oorlog in Lettele niet door te laten gaan. Het blijkt heel moeilijk om binnen
de huidige coronaregels een tentoonstelling te organiseren.
Het dorpsarchief hoopt in mei 2021 de tentoonstelling alsnog te organiseren.

NUMMER 1• SEPTEMBER 2020 •

•9

Het adres voor:
Zonnepanelen
Zonneboilers
Airconditioning
Infrarood verwarming
Warmtepompen

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte
www.solarlettele.nl

06 -130 22 850

info@solarlettele.nl

maaiers, kettingzagen, heggenscharen en
bosmaaiers

Agroshop Tuin en park Technische dienstverlening

10 •

• NUMMER 1 • SEPTEMBER 2020

Zomerdagkamp op de Bosrand

Iven Draaijer vond het heerlijk,
al dat water in de warmte.

vakantieweek. We hebben toen briefjes in
de bus gestopt bij de kinderen.

de cavia’s en hondje Rakker te aaien.’
Kiki: ‘Dondermiddag hebben we een speurtocht gehouden. Alle kinderen deden mee.
Eigenlijk hadde we de groep in tweeën
verdeeld: de kleintjes in de ochtend en
de grote in de middag. Maar ze kwamen
steeds allemaal.’
Merle: ‘Vrijdagochtend hebben we waterspelletjes gedaan in de Wadi. Het was heel
warm die dag, daarom zijn we ’s middags
met zijn allen naar het zwembad gegaan.’

Dierenknuffelen
Die dagen moesten we ook op twee honden
passen: Nina en Tonka. Dat kwam goed
uit want toen konden we met de kinderen
dieren knuffelen en aaien. We hebben ook
met mijn konijnen gespeeld en de kinderen
mochten naar Jeanny om de ezel, het paard,

Toch graag een echt zomerkamp in 2021
De kinderen hebben het heel leuk gevonden, vertellen Kiki en Merle. Toch hopen
ze dat volgend jaar het echte zomerdagkamp doorgaat. En eigenlijk zouden zij dan
ook best mee willen doen, samen met hun
oud-klasgenoten!

De kinderen vonden het heel leuk dat ze Kiki en Merle mochten helpen
bij het oppassen op Nina en Tonka.

Dat het zomerdagkamp door de corona niet
doorging vonden Kiki Obdeijn en Merle
Draaijer wel heel erg jammer. Ze missen
vooral de leuke afsluiting van hun jaar
in groep 8. Dan organiseren we zelf een
zomerdagkamp, dachten ze.
Kiki: ‘We organiseren wel vaker spelletjes
voor de buurtkinderen. We vinden het leuk
om die te bedenken. Merle: ‘Kiki en ik konden op donderdag en vrijdag van de laatste

13 september Nationale Ziekendag
Op zondag 13 september is het Nationale
Ziekendag. Een dag waarop wij stilstaan bij
gezond zijn en ziek zijn. Een dag om oudere
en minder-mobiele familieleden, buurt- en
dorpsgenoten een beetje extra aandacht te
geven.
Dit is bij uitstek het werkveld van de Zonnebloem. De regioafdeling Deventer bezoekt
gewoonlijk alle zieken in het Deventer
ziekenhuis. Dit jaar zal dat in het kader van
het coronavirus een andere vorm krijgen.
Maar wij vergeten ze niet!
In Lettele gaan we de gasten van de
Zonnebloem verrassen. 13 september is er
om 9:00 uur een speciale kerkdienst in de
H. Nicolaaskerk. In de gebedsviering gaat
Marijke de Brouwer voor en enkele leden
van Voce Magna zullen vanaf het hoge koor
liederen zingen. De kerkgangers kunnen

plaatsnemen op de plekken waar een rode
stip op de bank staat. Allen samen vragen
we in deze viering om kracht voor zieken en
voor mantelzorgers en beroepskrachten.
Jammer genoeg is er nog geen mogelijkheid
om na de dienst koffie te drinken (zo staat
het er nu, midden augustus, voor. Wijzigen de voorschriften dan passen wij het
programma aan.
Komt u gezellig mee en mogelijk kunnen we
na afloop buiten, op de 1,5 meter afstand,
elkaar ontmoeten.
Goed gaon! Tot ziens op 13 september.

Betsie Jam
Vanaf het moment dat ik jam
ben gaan maken van vruchten,
grotendeels uit eigen tuin, mocht
ik in overleg met Ronald de jam in
de winkel verkopen. Nu de winkel
definitief is gesloten, ben ik aan het
zoeken op welke manier de jam bij
de liefhebbers kan komen. Bel me
op 0570 551662, dan maken we een
afspraak om vanuit huis de jam
op te halen. Op dit moment is er:
viervruchtenjam, pruimenjam en
bramenjam. Als de winkel weer open
gaat, hoop ik dat de jam ook weer in
de winkel verkocht mag worden.
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Zonnebloemen voor de zorg
In het voorjaar pakte het vrijwilligersknooppunt het idee
van een vrijwilliger op om zonnebloemen te gaan zaaien
voor de zorg. WijDeventer steunde het initiatief en stelde
een budget beschikbaar voor zaden.
Meerdere Lettelenaren gaven gehoor aan de oproep van het
vrijwilligersknooppunt en zaaiden zonnebloemen in tuinen,
weilanden en op akkers. In de loop van de zomer kwamen
heel veel zonnebloemen in bloei en fleurden het dorp op.
Daarmee werd het ook tijd om de zonnebloemen te plukken.
Tijdens een paar gezellige avonden en ochtenden werd er
flink geplukt en werden vrolijke boeketten bijeen gebonden. Wasteilen vol boeketten maakten een prachtige zee
van bloemen.
Dankzij een clubje bezorgers vond deze bloemenzee de weg
naar al die mensen die wel een zonnig bloemetje konden gebruiken. Er waren genoeg bloemen om boeketten te maken
voor die mensen die hard werkten voor onze gezondheid
tijdens het dieptepunt van de coronacrisis. En ook voor
ouderen die angstig of eenzaam waren, voor mantelzorgers
en voor nog veel meer mensen die op een of andere manier
getroffen werden door het coronavirus.
We hebben verschillende mensen gevraagd aan wie zij een
boeket zouden willen geven en zo kwam er een lange lijst
van namen die nog steeds elke dag aangevuld wordt. We
zijn bij het schrijven van dit bericht nog zeker niet klaar om
aan al die mensen een boeket te overhandigen. We realiseren ons dat we waarschijnlijk ook mensen gaan vergeten,
maar we gaan door zolang de zonnebloemen mooi bloeien
en hopen dan heel veel mensen blij gemaakt te hebben met
een zonnig bloemetje.
Het mooie idee om zonnebloemen voor de zorg te telen
kon alleen maar vorm krijgen dankzij al die vrijwilligers die
hielpen met zaaien, plukken en bezorgen. Heel veel dank
daarvoor!
Het vrijwilligersknooppunt
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Lieve mensen, dank jullie wel...
De familie van Albert Goebel, de veteraan die Kjell van
Lettele is, en die 29 april is overleden, laat het volgende
weten:
Lieve mensen van Lettele,
Wij willen u hartelijk danken voor het meeleven met ons,
nu onze vader is overleden. Albert voelde zich altijd zeer
welkom in uw dorp. Hij was zeer vereerd met het beeldje
van de Kjells van Lettele. Het beeld krijgt met het mooie
fotoboek dat de familie Ypma maakte een ereplaatsje in
mijn huis.
Vanwege de corona is hier alles nog anders dan voorheen.
Bij de crematie mochten slechts vijf mensen aanwezig
zijn. Wij gaan zo gauw het kan met de verdere familie en
de vrienden van Albert in het militaire clubhuis in Kitchener een afscheidsviering houden.
Wat mooi dat er op 4 mei een boeket was speciaal voor
vader. Ook de kaarten uit de melkbus hebben ons bereikt
en daar zijn we blij mee.
Dank jullie wel vanuit St.Catherins, Canada
Hopelijk tot ziens bij het jubileum 75 plus 1 in 2021,
Jill Goebel, Dane en Linda.

Plaquette bij de Goebel-eik aan het wandelpad langs de Leide bij de Orteler Spikker
tussen Cröddendijk en Brandkoelerweg.

De familie van René te Riele
Wij willen iedereen die tijdens de ziekte en na het overlijden van René op welke manier dan ook met ons heeft
meegeleefd enorm bedanken!
Ondanks het grote verdriet en gemis voelen wij ons gesteund door de vele kaarten/brieven, bloemen, de indrukwekkende erehaag en de persoonlijke aandacht.
Dit alles maakt een klein dorp als Lettele ook groot!
Lieve allemaal nogmaals… heel erg bedankt!!
Fiona, Jet & Yadian en Suus te Riele

Bericht van Thea Beusekamp
Bij deze willen wij iedereen bedanken die ons de afgelopen
periode zo enorm hebben gesteund.
Door mijn ziekte van afgelopen anderhalf jaar waren er
vele moeilijke momenten met veel tegenslag en verdriet.
Het is dan ook geweldig hoeveel steun wij van iedereen
mochten ontvangen. Steun in de vorm van kaartjes, bloemen, cadeautjes, brieven, klusjes in en om het huis, het
koken van eten, mensen die voor ons bidden of kaarsjes
opsteken, verwenbehandeling van gezicht en handen en
voeten, boekhoudkundige hulp, het maken van jurkjes op
maat, en ga zo maar door...
Het voelt heel erg fijn dat er hulp is van zoveel mensen, en
laten weten dat ze aan ons denken. Geweldig!
Ook na ons huwelijk op vrijdag 21 augustus was er een
stroom van cadeaus, kaartjes en bloemen. Na een voorbereiding van één week, samen met de kinderen en een paar
gedreven mensen, en uitnodigingen die pas drie dagen van
te voren verstuurd werden, geen enkele afzegging.
De ceremonie was een mix van emoties. Bovenal was het
een prachtige avond.
Het is een ongelijke strijd maar dit alles maakt het vele
malen dragelijker.
Dank jullie wel.
Thea Beusekamp, Martin te Riele
Jur, Jinte en Ymke

Zij-Actief en CupL
In de vorige uitgave van De
Letter hebben we aangegeven
dat onze eerste gezamenlijke
activiteit gepland stond op
vrijdag 4 september. Helaas
moeten we deze in verband de
corona uitstellen.
We hopen in het najaar de
plannen die we reeds hebben
verder uit te kunnen werken
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en als de situatie het toelaat
begin 2021 een start te kunnen
maken met een eerste bijeenkomst waarbij alle dames van
Lettele welkom zijn.
Een aantal ideeën over een
naam en logo hebben ons reeds
bereikt, maar nieuwe voorstellen zijn nog steeds welkom
op damescupl@gmail.com of
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damesvanlettele@gmail.com.
Dit kan tot 31 oktober. Ook
voorstellen voor nieuw te
plannen activiteiten horen wij
natuurlijk ook graag.

Peter & Agnes de Graaf
Witteveensweg 23
8111 RP Heeten (OV)
T: 06 3310 4950
W: www.maathoeve.nl
E: info@maathoeve.nl

Openingstijden Landwinkel
dinsdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

09.30 - 13.00 uur
09.30 - 18.30 uur
09.30 - 18.30 uur
09.30 - 18.30 uur
17.00 - 19.00 uur
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Electric Comfort,
specialist in
elektrische
vloerverwarming
Nu de overheid het gasgebruik
ontmoedigd en steeds meer woningen gasloos moeten worden
is het zaak na te denken hoe ook
in de toekomst te voorzien in de
behoefte aan warmte.

Duurzaam
comfort
Veelal wordt begonnen
met het

isoleren van de vloer, zodat er
geen warmte verloren gaat,
daarna worden de verwarmingselementen, folies of draden,
aangebracht.
Wij zijn u graag behulpzaam bij

het maken vanvoor
de juiste
afweEnergiezuinige verwarming
elke
vloer

ging. Bel ons of stuur een mail.
Een snelle, weldadige
en aangename warmte

Energiezuinige
www.electriccomfor t.nl
T 0570 - 55 11 96

Een snelle, wel

info@electriccomfort.nl
www.electriccomfor t.nl
T 0570 - 55 11 96
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wij maken
verhalen
die raken
Haaxman Communicatie
0570 - 83 22 47
info@haaxmancommunicatie.nl
www.haaxmancommunicatie.nl

Schrijf voor De Letter

Heeft u iets grappigs meegemaakt, of iets ernstigs, of wilt u iets
onder de aandacht brengen? Stuur uw verhaal in! Ook zijn wij
nieuwsgierig naar de onderwerpen waarover u graag iets zou
lezen in De Letter. Laat het ons weten!

Mail: redactie.deletter@gmail.com

Creatieve naailes
Creativiteitsontwikkeling
Diverse workshops
Healing

Docent
Kunstenaar
Energiewerker

www.josepraat.nl
www.textielmeteenziel.nl

Creatief geluk

… gewoon doen!

Hein Braakhuisstraat 17, Lettele

Het plezier van het maken!

info@textielmeteenziel.nl
mob 06-18209307

Schoonheid is balans tussen innerlijk en uiterlijk

Voor al uw feesten, partijen, koude en
warme buffetten.
Of gewoon lekker genieten op het terras.

www.dekoerkamp.nl
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SPECIALIST IN VERF, BEHANG, VLOEREN,
GORDIJNEN EN RAAMDECORATIE
Boxbergerweg 82, 7412 BG Deventer,
Tel.: 0570 - 61 37 30
www.vanmourik-verfenwand.nl
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Nieuws van More Music Orkest
Het zijn rare tijden. Zo viel het
leven begin maart ineens stil
en het More Music Orkest was
gedwongen alle activiteiten op
te schorten. Maar u kent het
More Music Orkest, stilzitten
kunnen we niet, behalve op
het podium en er viel ondertussen genoeg werk te doen
en dat konden we, met de
nodige beperkingen, ook prima
uitvoeren.
De muziekkoepel
De muziekkoepel die we al
decennialang gebruiken en
in heel Oost-Nederland wordt
ingezet voor diverse activiteiten, was toe aan een ingrijpende renovatie. Gedurende
de tijd dat het niet mogelijk
was de koepel in te zetten
voor culturele bestemmingen
hebben we de koepel een grondige opknapbeurt gegeven.
Op 15 mei zijn we begonnen
met het verplaatsen van de
koepel-accessoires naar de
boerderij van de familie Meijer
aan de Oostermaatsdijk om er

vervolgens met 13 vrijwilligers
bij toerbeurt stevig tegenaan
te gaan met schuurpapier,
plamuur en verf.
Vervolgens hebben we de
koepel op 19 juni in een grote
schuur van de familie Hoornenborg aan de Okkenbroekerveldweg gezet. Vooral de vloer
van de koepel moest grondig
onderhanden genomen worden
en de vrijwilligers konden
daarop hun lusten botvieren
met schuurmachines, slijptollen, diverse kilo’s kit en maar
liefst 25 liter verf. Op 25 juli
hadden we de missie volbracht
en sindsdien staat de koepel
weer op stal bij de familie van
Oldeniel in Lettele.
We waren precies op tijd klaar
want we mochten weer opstarten met datgene waar bij ons
alles om draait, samen mooie
muziek maken.
Herstart muzikale activiteiten
Gedurende de muzikale lockdown repeteerden de leden
thuis gewoon door en maandag

17 augustus zaten we eindelijk
weer bij elkaar in Kulturhus De
Spil in Lettele met inachtneming van de coronaregels.
Minstens 2 meter afstand houden en de dirigent en zangeres
gescheiden van het orkest door
transparante spatschermen.
Na de geforceerde pauze van
bijna zes maanden begonnen
we (uiteraard) met het nummer
Thank you for the Music en dat
voelde echt heel goed.
Najaarsconcert 2020
We gaan ons nu voorbereiden
op ons traditionele Najaarsconcert. Mogelijk zal dit
concert verplaatst worden van
zaterdagavond 7 november
2020 naar zondag 8 november 2020 waarbij de huidige
gedachte is om twee optredens
te verzorgen gedurende de dag
om meer mensen de mogelijkheid te bieden van onze muziek
te genieten, corona-proof
uiteraard.
Dit concert zal deze keer in Lettele plaatsvinden. We houden

u op de hoogte via Facebook en
onze website over mogelijke
aanpassingen qua datum en
programma.
De Young-Band
In april hebben we u laten
weten dat er bij het More Music Orkest 12 jeugdleerlingen
in opleiding zijn die diverse
instrumenten bespelen zoals
trompet, gitaar, piano, drums,
keyboard en saxofoon. Wij
willen deze leerlingen meer
betrekken bij het More Music
Orkest waarbij het plezier
hebben in het samen muziek
maken voorop staat. We waren
op dat moment druk bezig met
het opzetten van de band en
het plannen van de eerste repetitie. Uiteraard gooide ook hier
corona roet in het eten maar
binnenkort laten we u weten
hoe en wanneer deze activiteit
weer gestalte gaat krijgen.
Voor updates, zie onze website
moremusicorkest.nl en de
Facebook pagina van het More
Music Orkest. Voor meer informatie Willem Poterman:
0612035376.

Zowel de bovenkant als de
onderkant van de koepelvloer
is weer als nieuw.
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Lettelse Karmse 2020
Dat de Lettelse Karmse niet door kon gaan vanwege corona, was een diepe, diepe domper.
Maar de SECL zou de SECL niet zijn als zij daar
geen list op zouden weten te vinden: de doorgelasting van de Karmse met een alternatief
programma. Een weekend waarop je bijna zou
vergeten dat de Karmse niet doorging.
Milou Oosterwijk, Yvonne Haaxman en Wilma
Schepers vroegen de organisatoren en de deelnemers hoe zij de Karmse ervaren hebben.

‘Het was een
donders mooi feest!’

De SECL aan het woord
Door Milou Oosterwijk – Voor de SECL
was het organiseren van de kermis dit
jaar even anders. Kort na de eerste
corona-berichten namen zij het besluit
om de reguliere Kermis af te gelassen.
Jelme Kloosterboer vertelt: ‘We hebben toen ook gelijk besloten dat we
een alternatief programma gingen opstellen. We hebben een beetje gekeken
naar wat omliggende buurtdorpen deden, maar we zijn vooral nagegaan wat
we van ons eigen kermisprogramma
digitaal konden aanbieden.’
Het programma was al snel samengesteld, waarna de invulling voor de activiteiten begon. ‘Enkele activiteiten
worden al jaren door een werkgroep
georganiseerd, zoals de pubquiz-groep
die nu de dorpsquiz deed en de familie
Leerkes die met Koningsdag altijd de
sterrit organiseert’, vertelt Ian Obdeijn.
‘Verder zijn we zelf op zoek gegaan
naar mensen die ons geschikt leken om
te helpen bij het organiseren van de activiteiten.’
Naast het samenstellen van het programma moest de SECL ook creatief
nadenken over alternatieven voor de
kermisexploitanten, de horeca en de
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sponsoren. Jelme: ‘De tentverhuur en
muziek waren al vastgelegd, dat wordt
verplaatst naar volgend jaar. Verder
probeer je de exploitanten en sponsoren zo goed mogelijk tegemoet te komen.’ Dat gebeurde in de vorm van een

bier- en wijnpakket en een veiling. Samen met Lettelse ondernemers werd
dit gerealiseerd, zodat er toch samen
geproost kon worden. ‘Dat gaf ons een
groot gevoel van saamhorigheid, het
blijft toch wel het kermisweekend.’

Een stuk rustiger
En het kermisweekend zelf? ‘Het was
wel een stuk rustiger’, lacht Jelme. ‘We
hebben nu veel tijd in de voorbereiding
gestoken, omdat het allemaal net even
wat anders georganiseerd moest worden. Tijdens het kermisweekend waren we niet zo druk. We zijn bij alle activiteiten aanwezig geweest en waren
vooral bezig om de digitale verbindingen zo goed mogelijk te krijgen.’ Over
de opkomst was de SECL meer dan
tevreden. Ian: ‘Het geeft wel voldoening als je ziet dat er veel belangstelling is voor alles wat we organiseren.
De dorpsquiz was nagenoeg vol, alle
gedrukte bingokaarten waren uitverkocht, en door het strakke tijdschema
zat de sterrit ook vol.’
Jong en oud
Voor de SECL is het ieder jaar weer een
kunst om voor jong en oud iets leuks
te organiseren. Ian: ‘We hebben alleen maar positieve reacties gekregen.
Vooral op Heel Lettele Bakt, waarmee
we misschien toch mensen hebben
aangesproken die anders niet zo snel
naar de kermis zouden gaan.’ Ook van
omliggende buurtdorpen kreeg de
SECL de nodige complimenten. ‘Met
name omdat we het hele weekend wat
te bieden hadden. Sommige buurtdorpen hadden niets georganiseerd, anderen deden één activiteit, maar wij
hadden een gevarieerd programma
voor het hele weekend voor een breed
publiek.’
De SECL kijkt tevreden terug op het
kermisweekend, het was zoals altijd
een donders mooi feest. Wat de Lettelenaren volgend jaar van de alternatieve
kermis terug gaan zien? Jelme: ‘Daar
kunnen we nog niks over zeggen, dat is
het geheim van de kermis.’

De dorpsquiz
Door Milou Oosterwijk – ‘We vonden
het allemaal hartstikke leuk om te
doen’, was de eerste reactie van Wilma
Daggenvoorde. Met de Breebroekers
deed ze mee aan de dorpsquiz. Nadat
ze met versierde fiets terugkwamen uit
het dorp, zijn ze gelijk aan de slag gegaan. ‘Iedereen pakte een papiertje en
keek wat die zelf wist of gewoon leuk
vond om te doen. Toen zijn we in groepjes gaan zitten om de vragen te maken.’
Want het was een flinke klus om alle
vragen en opdrachten tot een goed einde te brengen. ‘Ik heb niet eens alle vragen meegekregen. Soms was iemand
heel lang bezig om een vraag te beantwoorden, terwijl een ander een paar
uur later heel snel het juiste antwoord
wist. Ook hebben we veel rondgebeld
om alle Lettelse namen en bijnamen
compleet te krijgen.’

De meeste opdrachten speelden zich
af in en rond de dorpskern. ‘Willy en
Ronald zijn naar het dorp geweest.
Zij hebben de waslijn opgemeten op
het kerkplein, ze hebben alle fietspaddenstoelen opgezocht en ze hebben
de flippo’s ingeleverd.’ Ook hebben de
Breebroekers een originele foto van de
schutterskoning gemaakt. ‘We hebben
de pony meegenomen en zijn helemaal
naar de Bathmenseweg gelopen om de
foto te maken.’
Het gevoel van saamhorigheid tijdens
de dorpsquiz herkent Wilma wel. ‘De
hele straat was zowat aanwezig. Wij
hadden enkele ouderen die met ons
meededen, die normaal gesproken niet
bij de kermis zijn. Maar zij vonden het
hartstikke leuk en praten nog steeds na
over de gezellige avond.’
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Lettelse Karmse 2020
De bingo

Heel Lettele Bakt

Door Milou Oosterwijk – Een bezem,
tandpasta, een panty en een bierdopje... Zomaar wat spullen die uit de kast
werden gehaald voor de bingo. ‘Wij
hadden allemaal kleine dingen, daar
hadden we geluk mee. Andere groepen
moesten een kliko of stofzuiger ophalen.’ Maar niet alles had Wilma zelf in
huis: ‘Twee dingen had ik niet, maar
die had de buurvrouw wel in huis. Dus
dat was zo opgehaald.’
Naast de digitale presentatie van Jeffrey en Aron was er ook een groepsapp
aangemaakt. Bij een volle bingo kon er
een foto van de kaart gestuurd worden
voor controle. Al ging het op de app
niet alleen over de bingo. Er waren discussies over welke spullen wel of niet
goedgekeurd werden, en er werd ook
flink geklierd. ‘Wij hadden gestuurd
dat we er nog één moesten voor een
volle bingo, terwijl dat niet zo was. We
moesten er nog een stuk of tien. Toen
kregen we gelijk commentaar dat dat
niet kon, want anderen hadden nog bijna niets.’
Uiteindelijk gingen de Breebroekers
er wel met de prijs voor de horizontale bingo vandoor. ‘Voor de prijsuitreiking zijn we naar het Spilbos geweest.
De prijswinnaars van alle activiteiten
werden gebeld en moesten daar verzamelen, dus dat was goed georganiseerd. En ook al hadden we geen prijs
gewonnen, voor ons was de bingo heel
geslaagd!.’

Door Yvonne Haaxman – In plaats van een
bruisende Zeskamp of spannende spelletjes met gillende kinderen was de zaterdag
van het karmseweekend ook helemaal corona-proof. Een van de activiteiten, waarbij bakliefhebbers zich thuis konden uitleven, was Heel Lettele Bakt.
IJverige bakkers brachten zaterdagmiddag om 14:00 uur hun bakresultaat bij De
Spil. Daar proefde en beoordeelde een
deskundige jury die bestond uit de Lettelenaar van het jaar Marcel Oosterwijk en
leden van de SECL, maar liefst 23 taarten,
gebakjes en een enkele oliebol. De baksels
werden in de categorie Volwassenen of
Jeugd beoordeeld op smaak en presentatie. De fraaiste en lekkerste exemplaren
scoorden het beste.
‘Heel Lettele Bakt was een grote verrassing! We wisten niet wat we konden verwachten, maar het was echt een succes!
Iedereen heeft er super veel werk van
gemaakt,’ is de reactie van SECL-jurylid
Kevin Daggenvoorde. Hoewel de reguliere kermis dit jaar niet doorging, hadden
sommigen een heel druk weekend. Anja
te Boekhorst had grootse plannen en had
zich vol enthousiasme aangemeld voor
Heel Lettele Bakt. Het lukt haar echter niet
een volledige taart af te leveren. De Dorpsquiz van de avond ervoor had zoveel tijd in
beslag te genomen, dat ze alleen een kale
taartbodem kon laten zien.
Yara Westerbeek en Sterre Wallaart waren
in deze bakstrijd de meesterbakkers van
Lettele. Ze vielen in hun categorie in de
prijzen met de mooiste en lekkerste taart.
Na afloop konden de bakkers hun taart
(met een hap eruit) weer ophalen bij De
Spil en thuis smakelijk genieten van hun
lekkernij.
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Sterrit voor auto’s

Winnaar: Sterre Wellaart

Winnaar: Yara Westerbeek

Door Yvonne Haaxman – Toen de vrijwilligers van de SECL vergaderden
over het alternatieve kermisprogramma, werd geopperd een autosterrit te
houden op zondagmorgen. ‘Wat is een
sterrit?,’ vroegen veel jongere SECL-leden zich af. Deze puzzelritten waren
vroeger mateloos populair en staan
bij de oudere Lettelenaren nog scherp
in het geheugen. Het leek de SECL een
goed idee om deze oldschool-activiteit
weer van stal te halen en de sterritkampioenen van vroeger, de familie Leerkes, te vragen een tocht rond Lettele
uit te zetten.
Instinkers en taalmissers
Betsie en Gerard Leerkes hebben een
route samengesteld, waarbij de deelnemers goed moesten opletten. ‘Sneaky
taalfouten in de routebeschrijving,
zoals ‘Eerte weg links’ in plaats van
‘Eerste weg links’, waren voor velen
de instinkers. Een andere routeaanwijzing was: Sla bij kop af. Je zag een
afbeelding van een onthoofd paard,
maar daarbij ook een spijker. De truc
was dat de kop van de spijker de kop
voorstelde, waardoor veel deelnemers
de mist in gingen. Sommige ouderen
kenden deze bewuste ‘Leerkes-streken’, maar veel deelnemers zagen dit
over het hoofd!’, meldt SECL-er Thijs
Oosterwijk. ‘
Verdwalen
Gezellig met je passagiers in de auto zitten keuvelen zonder de routebeschrijving goed te lezen of op de aanwijzingen
te letten, was er niet bij. Dat ondervond
ook een van de deelnemers die ergens
tussen Raalte en Mariënheem in de
gaten kreeg dat er iets niet klopte toen
hij nog steeds geen aanwijzingen was
tegengekomen. Gelukkig kreeg ieder bij
de start een formulier met uitleg. Als ze
de weg kwijt waren, was het advies: Begin opnieuw. Deze auto is teruggereden
naar het startpunt in Lettele en dit keer
ging het een stuk beter.

Veel schik
Op zondagmorgen hadden zich voor
de sterrit 54 auto’s gemeld bij de start
op het terrein van autobedrijf Wagemans. Daar ontvingen de teams de routebeschrijving en in verband met de
corona-maatregelen moesten de deelnemers de opdrachten in de auto oplossen. Dat bleek geen probleem. Het
team van Tom en Agnes Meijerink met
Wilma en Gerard Daggenvoorde ging
er met de hoofdprijs vandoor. Zij hadden slechts één fout. Thijs kijkt terug
op een geslaagde sterrit bij deze alternatieve Doorgelaste Lettelse Karmse.
‘We hebben allemaal veel schik gehad
en deze activiteit komt volgend jaar bij
het samenstellen van het kermisprogramma zeker weer ter sprake.’
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Lettelse Karmse 2020 Kinderactiviteiten
De kinderdisco
Door Wilma Schepers – Het alternatieve programma voor de Lettelse Karmse trapt af met… 18:00 uur: kinderdisco
bij kapsalon Annemiek!
Hoe zal dat geweest zijn? ‘Heel erg
leuk’, roepen Kars Groot Koerkamp, Liz
Vree Egberts, Noor Denissen en Rens
de Brouwer in koor.
‘Ik weet wie het georganiseerd heeft’,
roept Liz. ‘Mijn moeder! Ze hadden een
tent voor de kapsalon gezet en toen de
kermis niet doorging, zei ze “Nou, dan
organiseren wij toch een kinderdisco.”
Dat vond ik natuurlijk wel leuk.’
Wie mochten er meedoen? ‘Alle kinderen van Lettele, ook de kinderen uit de
bovenbouw.’
En hebben jullie gedanst? ‘De kapsters
hebben gedanst’, vertellen Liz en Noor.
‘Ze deden van links naar rechts.’
Deden de kinderen ook mee? ‘Ja, maar
niet allemaal.’
En wie zorgde voor de muziek? ‘DJ
Sander’, roepen de kinderen. Ik begrijp
dat DJ Sander een beroemde DJ is, die
ook op Facebook te vinden is.
‘De grote kinderen willen muziek die
de kleine kinderen niet kennen’, begrijp
ik. ‘Maar welke muziek vinden jullie
dan leuk?’
‘De Snollebollekes en muziek van
TikTok.’
De disco duurde een uurtje, van 6 tot 7
uur. Maar DJ Sander stopte wat eerder

Kars Groot Koerkamp, Rens de Brouwer, Noor Denissen en Liz Vree Egberts.

met de muziek, omdat buurman Joop
Zwiers thuis werd gebracht, vertellen
de kinderen. Joop is de achterbuurman
van Annemiek en is de week ervoor
overleden. Ze waren extra stil en dat
heeft wel indruk gemaakt.
Is er nog iets geks gebeurd? Ja! Op de
vloer lag een hele dikke laag popcorn.
‘Maar die gingen we niet meer opeten
hoor.’
‘We kregen ook nog een ijsje, omdat het
zo warm was.’ De kinderen kregen ook
nog wat lekkers mee naar huis.
Als ik voorstel om in De Letter te schrijven dat er volgend jaar op de grote
Karmse ook een kinderdisco moet komen, zijn ze het – natuurlijk – roerend
met me eens.

Versierde mondmaskers uit de kleurwedstrijd

Aniek
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Rena

Veerle

De kinderbingo
De zaterdag van de Karmse begon op
het terras van De Koerkamp. Het was
mooi weer en gezellig druk met kinderen en ouders. Iedereen zat netjes op
1,5 meter afstand van elkaar aan een
tafeltje.
Het was kinderbingo. Om halftien voor
de onderbouw en om elf uur voor de bovenbouw. Ook kinderen die niet op de
dorpsschool zitten, waren natuurlijk
welkom.
Ik vraag Pleuni Schilstra en de broertjes Tim en Niek Buijsrogge hoe dat
ging, een bingo voor groep 1 tot 4.
‘Je kreeg twee kaarten en daar stonden
allemaal plaatjes op’, vertelt Pleuni.
Tim: ‘De leider van het spel, pakte iets
uit de kist en hield dat omhoog. Bijvoorbeeld een wc-potje of een bal.’
Niek: ‘Als dat op je kaart stond, moest
je dat doorkruisen.’
Tim: ‘Als je dan een hele rij had, dan riep
je “Bingo” en mocht je iets uitzoeken.’
Pleuni: ‘Zij hadden heel vaak bingo!’
Tim: ‘Omdat Hannah ook meedeed. We
hadden samen drie kinderen.’
Niek: ‘Ik hielp Hannah. Anders was het
sneu omdat zij het nog niet zo goed kon.
Ze heeft een springtouw gewonnen.’
Tim: ‘Ik heb een springtouw en een auto
en ook nog krijt.’
‘Wat heb jij samen met Wessel gewonnen, Pleuni?’

De bovenbouw
‘De bingo voor de bovenbouw was ook
hartstikke leuk’, zeggen Meike Obdeijn
en Wes Obdeijn (geen broer en zus).
‘Het was een getallenbingo, zoals volwassenen die ook spelen.’ Hoewel, Wes
vertelt: ‘Ik heb ’s avonds meegedaan
aan de bingo voor de volwassenen en
dat was een attributenbingo.’
Meike: ‘Je kreeg prijs bij een volle rij,
eerst horizontaal, daarna verticaal. Tot

slot als de hele kaart vol was. Ik heb
niks gewonnen, dat was wel jammer.’
Wes had meer geluk, hij mocht twee
keer een prijsje uitzoeken: Vier-op-eenrij en een schrift om in te schrijven.
‘Niet alle kinderen van school deden
mee, maar er waren wel veel kinderen’,
vertellen ze. ‘Maaike de Brouwer en
Simone Groot Koerkamp hadden het
samen bedacht.’
Meike: ‘Het was op het terras van
Koerkamp. Wij zaten bij elkaar, en de
ouders zaten in de schaduw. Bijna het
hele terras zat vol.’
Wat vinden jullie leuker, de Karmse zoals die nu is of zoals die andere jaren is.
Meike en Wes: ‘De echte kermis is leuker, maar dit was ook wel een keer leuk.’
Wes: ‘Het kon nu niet in de grote tent.
Daar zouden we te dicht op elkaar komen en als er dan iemand ziek is, dan
zouden we allemaal ziek worden.’

Pleuni Schilstra en de broertjes

Meike Obdeijn en Wes Obdeijn.

‘Helemaal niets! Maar alle kinderen
kregen toch een cadeautje. Ik heb een
unicorn gekregen. Alle meisjes kregen
een unicorn. De jongens kregen een bal
of een raceauto.’
Vonden jullie het leuk?
‘Ja, heel leuk!’ roepen ze met zijn drieën.
Tim: ‘Ik vroeg aan mama of ik nog een
keer bingo mocht doen. Mama zei nee:
“Nee, nu is het afgelopen.”’

Tim en Niek Buijsrogge.
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Specialist voor huis, tuin & dier














Diervoeders
Diergeneesmiddelen
Dieraccessoires
Gewasbeschermingsmiddelen
Potgrond
Bemestingsmiddelen
Huishoudelijke artikelen
Tuinartikelen
Tuingereedschap
Kleding en schoeisel
Ruwvoeders en strooisel
Doe-het-zelf
Seizoensplanten

Haarle
Stationsweg 4
Ma t/m vrij
7.30 - 16.30
0548-595 662
Heeten
Dorpsstraat 51
Ma t/m vrij
8.30 - 18.00
Za
8.30 - 16.00
0572-381 541

www.zuidoostsalland.nl

Voor uw nieuwe en gebruikte Renault,
en alle andere merken
moet je in Bathmen zijn!
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Zwembadnieuws Oogstfeest
Dorpsbongerd
gaat niet door
Van het het zwembadbestuur – Het was
een bijzonder jaar dit jaar, toch kijken we
terug op een mooi zwembad-seizoen.
Het zwembad is ruim een maand later
opengegaan dan gebruikelijk en in het begin van het seizoen mochten alleen de kinderen tot en met 12 jaar in het bad. Vanaf 1
juli waren ook de kinderen van 12 t/m 18 en
volwassenen weer welkom. Zo hebben we
ondanks alle welbekende corona-maatregelen, toch voor iedereen in het dorp weer
voor een beetje verkoeling kunnen zorgen
in deze soms best hete zomer.
Dit had uiteraard niet gekund zonder alle
vrijwilligers die ook dit jaar weer bereid
waren hun steentje bij te dragen. We zijn
hier als bestuur erg blij mee, hartelijk dank
daarvoor!
Binnenkort nemen we weer deel aan de
Rabobank Clubsupport actie, we hopen
hier ook weer op uw stem. Ook zoeken we
voor het nieuwe seizoen vrijwilligers. Heb
je interesse dan horen we dat graag. Op de
website van het zwembad staat hiervoor
een aanmeldformulier: zwembadlettele.nl

Stekjesbeurs

Zaterdag 3 oktober wordt er weer een stekjesbeurs georganiseerd in het centrum van
Lettele (bij het oorlogsmonument ).
Het is in de buitenlucht. Als we gepaste
afstand houden tot elkaar lijkt het ons
coronaproof. Heb je nog wat planten/stekken in je tuin welke je wilt delen?, breng ze
dan! Kamerplanten of stekjes daarvan zijn
ook zeer welkom!
Van 9:30 – 11:00 uur zien we je graag
met stekjes of om stekjes te halen! De
opbrengst gaat naar de nieuwe samengevoegde vrouwenvereniging van Lettele. Als
het niet lukt om de planten zelf te komen
brengen, halen we ze in overleg bij je op.
Voor vragen kun je bellen met Miranda
Zandbelt 0570 551 426 of Agnes Meijerink
0623 290 022

Na het geslaagde
oogstfeest en smakelijke dorpsdiner
in de Dorpsbongerd vorig jaar
had de organisatie
zaterdag 12 september 2020 al vastgelegd
voor de volgende editie van dit oergezellige dorpsgebeuren. In verband met
de coronacrisis gaat deze activiteit in de
Dorpsbongerd dit jaar niet door. Hopelijk
kunnen we in 2021 weer gezond en wel
genieten van een oogstfeest in onze
Lettelse Dorpsbongerd.

40 jaar schaatsles in Lettele
In 1980 startte Piet van Oosterom het project ‘Dorpen en de Schoolschaatsfeesten’
en sindsdien krijgen alle Lettelse kinderen
van dorpsschool Sancta Maria schaatsles
van Piet, zijn opvolger Nico Langereis en
Erik Jansen.
40 jaar ‘schoolschaatsen’, dat wil Piet
vieren! In overleg met Sancta Maria zal dat
dit najaar plaatsvinden.
Piet wil dit heuglijke feit luister bijzetten
met een publicatie. Hij vraagt Lettelenaren
een heel ‘eigen’ herinnering op te schrijven
en deze, eventueel (graag) met foto’s en
tekening, op te sturen naar
pietvanoosterom.aaa@gmail.com.

Camperplaats
aan de
Brandkoeleweg
Van Gerrit Jan en Elmy Krukkeland – Wij
zijn de familie Krukkeland en hebben sinds
dit voorjaar een camperplaats bij ons op
het erf aan de Brandkoeleweg in Lettele.
Er kunnen bij ons 12 campers overnachten.
Alle 12 plaatsen hebben een stroomvoorziening en in het ‘olle tanklokaal’ hebben
we een douche, wc, afwasruimte, wasmachine en folderkast gemaakt. Buiten
kunnen de gasten hun watertank bijvullen
en vuil water en toiletcassette legen.
Dit voorjaar gingen we vol goede moed
aan de slag, maar voordat de eerste gasten
konden komen, sloeg helaas de corona
toe. Toch hebben we op 5 mei onze eerste
gasten mogen ontvangen, al was dit tot
21 juni zonder gebruik van de douche en
toilet. Maar gelukkig hebben veel campers
hun eigen voorzieningen aan boord.
De campers weten ons al aardig te vinden
en er zijn er nu zelfs al drie voor de tweede
keer geweest.
Wij vinden het heel leuk om onze campergasten te mogen ontvangen en ze zijn
allemaal erg enthousiast over de mooie
omgeving, de fiets- en wandelmogelijkheden, de leuke gezellige dorpjes en het
mooie uitzicht over de weilanden met de
koeien. Ook krijgen we al heel wat positieve recensies op de campercontactapp
van de Nederlandse Camper Club, waar we
reuze blij mee zijn.
Zijn jullie nieuwsgierig geworden naar
onze camperplaats, kom dan gerust een
keertje langs wandelen of fietsen. En
mocht er een camper verdwaald zijn in
Lettele, dan weten jullie ons nu te vinden.
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Ondersteuning van het LAB op
woensdagavond 7 oktober

Verenigingsactiviteiten
tijdens corona
Zoals iedereen weet moeten we sinds maart dit jaar dealen met een
virus. Een virus dat verschillende verenigingsactiviteiten in Lettele
heeft stilgelegd. We komen niet meer met grote groepen bij elkaar.
Jaarvergaderingen zijn afgelast en commissies liggen stil of vinden
met moeite doorgang. De verwachting is dat het coronavirus de
komende maanden en misschien nog wel tot ver in 2021 ons gaat belemmeren in gezamenlijke activiteiten binnen het verenigingsleven.

Opstart buurtbus
uitgesteld
Voor de aanpassingen aan de bussen in verband met corona is
advies gevraagd aan onder andere TNO. Voor de veiligheid en
gezondheid van chauffeurs en passagiers is besloten ook te laten
kijken naar de ventilatie. Dat zal leiden tot extra vertraging.
Daardoor zal de startdatum (24 augustus) voor de buurtbussen uitgesteld worden. De verwachting is dat de buurtbus op zijn vroegst
eind september starten. Zodra er meer bekend is zal dit bekend
gemaakt worden op onder andere Lettele.nl.

Het Lettels Activiteitenbureau (LAB) wil verenigingen helpen om
activiteiten op te pakken gedurende deze coronatijd. Denk hierbij
aan het delen van kennis en het aanbieden van faciliteiten waarmee
je op afstand, verenigingsactiviteiten door kunt laten gaan. Een
jaarvergadering kan bijvoorbeeld prima online. Je moet alleen
weten hoe en wellicht heb je ondersteuning nodig bij het opstarten
van een online vergadering. Wij willen helpen!
We willen onze kennis en de mogelijkheden van het LAB graag
toelichten. Dit doen we online én offline! Daarom organiseren wij op
woensdagavond 7 oktober een informatie-, inspiratie- en ondersteuningsavond. Deze zal voor een gedeelte online plaatsvinden,
maar ook voor een gedeelte in het Kulturhus (natuurlijk op gepaste
afstand).
In het Kulturhus kunnen wij jou bijvoorbeeld helpen bij het installeren van een programma op jouw laptop. Het programma is uitermate geschikt voor voorzitters, secretarissen en penningmeesters.
Maar iedereen is welkom. Wil jij met jouw vereniging deelnemen?
Laat dit dan weten via activiteiten@lettele.nl
Oproep aan alle Lettelenaren
Heb je een idee hoe je verenigingen kunt ondersteunen in deze coronatijd? Of heb je diensten of producten die verenigingen kunnen
helpen bij het door laten gaan van hun activiteiten? De avond is
uitermate geschikt om jouw ideeën, producten of diensten te delen
met de verenigingen. Laat ons weten hoe je kunt helpen!
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Plaatselijk Belang
Zoals voor iedereen heeft de
coronacrisis ook voor Plaatselijk Belang veel impact en
veranderingen teweeggebracht. De jaarvergadering
was gepland op 23 maart en is
doorgeschoven naar 2021. Dit
wil niet zeggen dat Plaatselijk
Belang stil heeft gezeten.
Integendeel, de werkgroepen
en het bestuur zijn druk met
een flink aantal ontwikkelingen zoals de bestuurlijke
vernieuwing van Plaatselijk
Belang, de uitkomsten en
het vervolg van de enquête
wonen en woon-zorgcombinaties, de energietransitie, de
dorpswinkel, steun aan het
Dorpsarchief, ontwikkelingen

rondom de kerk en de vrienden
van St. Nicolaas, het masterplan Lettele, woningbouw en
voorzieningen Lettele.
Naast al deze ontwikkelingen
is het bestuur van Plaatselijk
Belang gegroeid met drie personen en bestaat uit: Martin
Obdeijn (tijdelijk voorzitter),
Frans Hulman, Harry ter Beek
(secretaris), Oldrik Bulthuis en
Thijs Limburg (penningmeester).

Dankjewel Lettele!
Dit keer begin ik met een dankjewel aan Lettele. Dat de heropening van het
Kulturhus goed loopt, is te danken aan de vele vrijwilligers die zich hiervoor
inzetten, maar ook aan alle gebruikers. Bedankt dat jullie meewerken om samen
de maatregelen uit te voeren. Dat geeft ons als bestuur vertrouwen en mede
daardoor kunnen we de verantwoordelijkheid nemen en dragen. Wij realiseren
ons goed dat het niet altijd makkelijk is en zeker niet om elkaar in het dorp aan
te spreken op het naleven van de afspraken. Ons streven is om de ruimte die gegeven kan worden ook te geven en iedereen te vragen om zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen. Want alleen samen kunnen we onze gezondheid bewaken,
het Kulturhus open houden en boetes voorkomen.
Nog steeds Corona-maatregelen dus
Het Kulturhus is weer een beetje terug naar ‘normaal’. Maar nog steeds niet
helemaal. De landelijke maatregelen die ons vragen om 1,5 meter afstand te
houden blijven van kracht. Dat betekent dat we ons gebouw nog niet zo mogen
gebruiken als we wel zouden willen. Bepaalde activiteiten – denk aan kaarten –
mogen nog niet, andere activiteiten met veel minder mensen, zoals de fitness en
het gebruik van kleedkamers. Let goed op de aanwijzingen in het gebouw en de
informatie van jouw vereniging/stichting.
Kleine vergaderruimte erbij: De Zandbelt
De voormalige EHBO-ruimte (bij de sportzaal) is in gebruik genomen als kleine
vergaderruimte. Net als alle vergaderplekken heeft ook deze ruimte een naam
die verwijst naar een buurtschap, dit keer De Zandbelt. De ruimte is te reserveren via ons reserveringssysteem.
Schoonmaak
Zoals bekend zijn we op zoek naar schoonmakers die vanaf 1 oktober a.s. aan
het werk kunnen gaan. Inmiddels hebben we een persoon aan kunnen stellen,
maar we blijven doorzoeken naar een tweede persoon. Heb je interesse of weet
je iemand, laat het ons weten via info@kulturhusdespil.nl.
Waarom is er een vacature? Gerda Kommerkamp gaat na vele jaren stoppen met
de schoonmaakwerkzaamheden. Na zoveel jaren trouwe dienst begrijpen we
dat helemaal en weten we een ding zeker: ons Kulturhus houden we graag net
zo schoon en netjes als het nu is. Als het kan, zal Gerda daarom haar opvolger(s)
zelf inwerken.
Facebook en twitter
Het Kulturhus heeft een eigen Facebookpagina en een twitteraccount. We proberen hierop vaker berichten te plaatsen zodat iedereen de ontwikkelingen
kan volgen. Heb jij ook Facebook en/of twitter? Volg ons dan op een of beide!
Anne Marie van Oldeniel, voorzitter

			

Lettels

vergeetwoordenboek:

de N

Voor de N van de lijst van Lettelse vergeetwoorden ben ik koffie gaan drinken bij Gerrit en Riek
Daggenvoorde. Dochter Thea was er ook. Zij
herkende de woorden die moeder Riek vroeger
wel gebruikte om de kinderen te zeggen dat ze
niet zo moesten zeuren.
nachpönne
• nachtpon
nans (of: naens)
• nergens
natpanne
• juspan
neiwerk (of: neiwark)
• naaiwerk
neudig (of: neug)
• nodig
Den mut neudig de biene onder andermans
toafel strekken: die moet nodig het ouderlijk
huis uit.
niej
• nieuw
• benieuwd
Ik bin d’r niej an: ik ben benieuwd.
niejmoeds (of: niejmoods)
• modern
noa
• erg, na
’t Was mie mangs net te noa: ’t Ging me soms
te ver.
nöalen, nöalen, enöald
• zeuren, zaniken
noawerk (of: noawark)
• werk dat naderhand nog gedaan moet worden,
omdat het niet direct goed gedaan is.
noevedan
• voortaan, nu
nössie
• nestje
nösteren, nösteren, enösterd
• mopperen
nösterpot
• mopperpot
De woorden komen (niet allemaal) uit het Nieuw
Sallands Woordenboek. Uitgegeven door de werkgroep Dialekt Raalte, 1995
Deze rubriek wordt gemaakt door Wilma
Schepers. Kent u een leuk woord met een O?
Mail de redactie: redactie.deletter@gmail.com.
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Lettele komt zoetjesaan weer op gang. Er zijn – nog steeds – niet veel activiteiten, maar die
komen er vast wel. Houd vooral de agenda op Lettele.nl in de gaten.
Deze agenda-items zijn aangemeld op Lettele.nl. Daar kunt u onder Agenda meer informatie
vinden over de activiteit. Activiteiten vinden plaats in Kulturhus De Spil, tenzij anders vermeld.
Wilt u uw activiteit in De Letter plaatsen? Meld uw activiteit dan aan via info@Lettele.nl.

2 september
13 september
3 oktober
30 oktober

KBO opening nieuw seizoen, 14:00 uur, De Koerkamp
Nationale Ziekendag, 9:00 uur
MMO: inzamelen oud papier
Samen eten, 18:00 uur
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Monique Stillebroer, Deventer
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Drukkerij De Kroon, Olst
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Speciaal voor u gemaakt.
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www.drukkerijevers.nl

Familiedrukwerk, huisstijl
drukwerk, groot formaat,
folders, flyers, printwerk

ET0001_visitekaartje.indd

www.drukkerijevers.nl

info@drukkerijevers.nl

www.drukkerijevers.nl

info@drukkerijevers.nl

Pastoorsdijk 3

tel. 0570 - 62 18 77

tel. 0570 - 62 18 77

Pastoorsdijk 3
7433 DK Schalkhaar

7433 DK Schalkhaar

14-01-14

M 06-50285783 | E annemarie@yourtravel.nl | W www.yourtravel.nl/annemarie

Pastoorsdijk 3
7433 DK Schalkhaar
tel. 0570 - 62 18 77
info@drukkerijevers.nl
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autobedrijf
tankstation
auto in- en verkoop
reparatie
schadeherstel
autorecycling
Rudi Welgraven
Spanjaardsdijk 96
7434 RT Lettele
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APK keuren

zonder afspraak van
8.30 tot 12.00 uur
op afspraak van
13.00 tot 17.00 uur

tel. 0570 - 55 13 73
info@autobedrijfwelgraven.nl
www.autobedrijfwelgraven.nl

